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تبیین جامعه شناختی مصرف موسیقی در بین شهروندان شهر بندرعباس

پرنیان سرافراز*
هدایت اهلل نیکخواه**

یاسر رستگار***

چکیده
هــدف از پژوهــش حاضــر، تبییــن جامعه شــناختی مصــرف موســیقی در بیــن شــهروندان 
شــهر بندرعبــاس اســت. روش ایــن پژوهــش، پیمایــش و ابــزار گــردآوری داده ها، پرســش نامه ی 
محقق ســاخته اســت. جامعــه ی آمــاری پژوهــش حاضــر نیــز شــامل كلیــه ی جوانــان 35ـ 18 
ســاله شــهر بندرعبــاس اســت؛ حجــم نمونــه از طریــق جــدول مــورگان، 383 نفــر تعییــن شــد 
ــت.  ــش یاف ــر افزای ــه  400 نف ــداد ب ــن تع ــص، ای ــذاری پرســش نامه های ناق ــرای تأثیرگ ــه ب ك
ــا روش نمونه گیــری طبقــه ای، اجــرا  پرســش نامه در مناطــق ســه گانه ی شــهر بندرعبــاس و ب
ــج تحقیــق نشــان داد كــه  ــه و تحلیــل شــد. نتای ــزار SPSS تجزی ــه كمــک نرم اف ــا ب و داده ه
میانگیــن میــزان مصــرف موســیقی در شــهر بندرعبــاس )21.97( متوســط رو بــه پاییــن اســت و 
بیشــترین گرایــش بــه موســیقی، بــه ســبک عامه پســند )ســنتی، فولکلــور و پــاپ( بــا میانگیــن 
)10.65( بازمی گــردد. همچنیــن یافته هــا نشــان داد كــه بیــن ســن، درآمــد، وضعیــت تأهــل، 
شــغل و منطقــه ی مســکونی بــا میزان مصــرف موســیقی، ارتباط معنــاداری وجــود نــدارد. نتایج 
آزمــون تحلیــل واریانــس، حاكــی از تفــاوت مصــرف ســبک موســیقی عامه پســند بــر حســب 
ــه ی مســکونی( اســت.  ــل، ســن، شــغل و منطق ــت تأه ــای جمعیت شــناختی )وضعی متغیره
ــا ســبک های  ــر ایــن، یافته هــا بیانگــر فقــدان ارتبــاط بیــن جنســیت و تحصیــالت ب عــالوه ب
موســیقی عامه پســند و نخبه گــرا اســت. درنهایــت، آزمــون تحلیــل واریانــس نشــان داد كــه بــر 

حســب میــزان درآمــد، بیــن ســبک موســیقی نخبه گــرا تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
کلیدواژه     ها: موسیقی، مصرف، سبک عامه پسند، سبک نخبه گرا، بندرعباس.
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1ـ مقدمه و بیان مسأله
ــادی و  ــای اقتص ــرف كااله ــد، مص ــه ی جدی ــرف1 در جامع ــاد مص ــن ابع ــی از مهم تری یک
ــه موضوعــات مــادی  ــر اشــاره ب ــه طــوری كــه امــروزه واژه ی كاال عــالوه ب فرهنگــی اســت؛ ب
ــم، كتــاب،  ــه موضوعــات غیــر مــادی ماننــد فیل ــرای اشــاره ب ماننــد خــوراک، پوشــاک و ... ب
روزنامــه و... نیــز اســتفاده می شــود؛ بــه همیــن دلیــل، اســتفاده از كاالهــای تولیــد شــده ی نظام 
فرهنگــی را مصــرف فرهنگــی2 می گوینــد. بــا توجــه بــه اینکــه جامعه شناســی عبــارت  اســت از 
مطالعــه ی علمــی  جامعــه ی انســانی و رفتــار اجتماعــی، و یکــی از جنبه هــای مهــم جامعــه ی 
انســانی، مصــرف كاالهــای فرهنگــی اســت؛ بنابرایــن، مطالعــه ی ایــن امــر بــه طــور خــاص در 
ــرد )حســین زاده و همــکاران، 1393: 57(. پترســون3   ــرار می گی حــوزه ی جامعه شناســی فرهنــگ ق
)2001(، تنــوع ســلیقه موســیقایی در بیــن افــراد جامعــه )فاضلــی، 1384: 8( و مصرف موســیقی4 و 
نقــش عمیــق آن در زندگــی انســان ها را پدیــده ای می دانــد كــه در جامعه شناســی و مطالعــات 
فرهنگــی بایــد بررســی  شــود )میرزایــی، 1392: 12(. یکــی از دغدغه هــای نظــری مهــم در عرصه ی 
جامعه شناســی فرهنــگ ایــن اســت كــه چــه عواملــی نــوع و میــزان مصــرف فرهنگــی مــردم 
را تعییــن می كنــد. ذكــر ایــن امــر الزم اســت كــه كاالهــای فرهنگــی، طیــف گســترده ای از 
موضوعــات مختلــف همچــون كتــاب، انــواع نشــریات، فیلــم، موســیقی و ... را در برمی گیــرد كــه 
ــکاران، 1393:  ــین زاده و هم ــود )حس ــوب می ش ــی محس ــای فرهنگ ــن كااله ــیقی، از مهم تری موس
58(. امــروزه بخشــی از اوقــات روزانــه ی هــر فــرد، در گــوش دادن بــه موســیقی صــرف می شــود؛ 
بــه  طــوری كــه هــر عضــوی از جامعــه اگــر شــنونده ی ثابــت ســبک های موســیقایی خاصــی 
نباشــد، از طریــق رســانه هایی نظیــر ســینما، تلویزیــون، رادیــو و حتــی بازی هــای ویدئویــی و 
ــت در  ــت می توان گف ــرد. در نهای ــرار می گی ــیقی ق ــتفاده از موس ــرض اس ــری، در مع كامپیوت
زندگــی امــروزی، مواجهــه بــا موســیقی امــری اجتناب ناپذیــر اســت؛ چرا كــه در جوامــع معاصر، 
كمتــر عرصــه ای از زندگــی جمعــی دیــده می  شــود كــه موســیقی در آن حضــور نداشــته باشــد 
)علیخــواه، 1392: 90(. در عصــر حاضــر دسترســی بــه محصــوالت فرهنگــی و به ویــژه موســیقی، 
بســیار آســان تر و در نتیجــه فراگیرتــر از گذشــته شده اســت. دسترســی بــه انــواع ســبک های 
موســیقی بــرای همــه ی افــراد از طبقــات اجتماعــی مختلــف، امکان پذیــر  اســت و ایــن وضعیــت 
ــران، تشــدید می شــود. همچنیــن  ــه فقــدان مرزهــای طبقاتــی تصریح شــده در ای ــا توجــه ب ب
تحقیقــات نشــان می دهــد كــه در جامعــه ی ایــران، اعضــای طبقــات اجتماعــی بــه ســرعت در 
حــال جابه جایــی اســت و تحــرک اجتماعــی ســریع، مرزهــای تثبیــت شــده ای بــرای طبقــات 
باقــی نگذاشته اســت )فاضلــی، 1384: 50(. رشــد روزافــزون گروه های موســیقی همچــون راک، رپ 
و ... حاكــی از توجــه جــدی جوانــان بــه موســیقی های انتقــادی و اعتراضــی نســبت بــه وضــع 
موجــود جامعــه اســت؛ چراكــه بیشــتر مســائل مبتــال بــه جوانــان نظیــر بیــکاری، فقر، خانــواده 
و ... در ایــن موســیقی ها پیوســته تکــرار می شــود )صالح آبــادی، 1395: 84(. موســیقی مشــخصه ی 

1. Consumption
2. Cultural consumption
3. Peterson
4. Music consumption
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مشــترک تمــام جوامــع اســت، امــا دارای كاركردهــای گســترده ای اســت كــه در موقعیت هــا و 
جوامــع مختلــف، كاركــرد یکســانی نــدارد. ناظــر بــر مســأله ی یادشــده در جوامــع مختلــف، در 
دوره هــای متفــاوت و بــر حســب گروه هــای مختلــف، مصــرف موســیقیایی از اصــل و قاعــده ی 

یکســانی تبعیــت نمی كنــد.
 همــان گونــه كــه نتــل )2003( اظهــار كــرد: »در جامعــه ی ایــران، افــراد بــه موســیقی های 
متفاوتــی در لوح هــای فشــرده موســیقی گــوش می دهنــد كــه آهنگ های متفــاوت از ســبک های 
گوناگــون در آن وجــود دارنــد؛ بــه  طــوری كــه بــه هیــچ وجــه نمی تــوان تشــخیص داد كــه ایــن 
افــراد بــه چــه نــوع موســیقی عالقه مندنــد و بــه تعبیــری علــت مصــرف آنــان چیســت؟« )نتــل، 
1382: 19(؛ بدیــن دلیــل، كوثــری )1386( معتقــد اســت وضعیت موســیقی در ایران بســیار پیچیده 
ــواع ســبک های موســیقی و رواج گروه هــای  ــان از ان ــی آن دشــوار اســت. اســتقبال جوان و ارزیاب
موســیقیـ  كــه بیشــتر موردمصــرف جوانــان اســتـ  حساســیت و اهمیــت توجــه به ایــن موضوع 
را در پــی دارد )خلیفــه و همــکاران، 1394: 82(؛ ایــن در حالــی اســت كــه ایــران یکــی از خاســتگاه های 
ــو در خصــوص  ــه ی بوردی ــر مبنــای نظری موســیقی در جهــان بوده اســت )مشــحون، 1380: 33(. ب
مصــرف موســیقایی جوانــان، می تــوان گفــت گســترش ســبک های متفــاوت موســیقی بــه دلیــل 
وجــود منش هــای متفاوتــی اســت كــه در بیــن گــروه جوانــان شــکل گرفتــه  و آنــان را بــه ســمت 
موســیقی های مختلــف ســوق می دهــد؛ عــالوه  بر ایــن، طبقــات اجتماعــی دارای پایــگاه اقتصادی 
و اجتماعــی بــاال بــه دلیــل پــرورش یافتــن در فضــای اجتماعــی ای كــه در آن عمــل فرهنــگ 
ــه  ــال، ب ــیقایی متع ــه ی موس ــکل گیری ذائق ــب ش ــن ترتی ــه همی ــود و ب ــام می ش ــی انج متعال
ژانرهــای موســیقی متعالــی و پرمنزلــت گــوش می  دهنــد؛ و طبقــات اجتماعــی پایین بــه ژانرهای 
موســیقایی عامه پســند یــا كم منزلــت )فاضلــی، 1384: 78(. از آنجــا كــه موســیقی عنصــر اساســی 
ــی فرهنــگ و  ــد برخــی از جهت گیری هــای كل ــادی می توان ــا حــد زی نظــام فرهنگــی اســت، ت
تغییــرات فرهنگــی رخ داده شــده را تعییــن كند.گرایــش بــه یــک رفتــار خــاص نظیــر شــنیدن 
موســیقی، بــه شــناخت فرهنــگ عمومــی  و خرده فرهنگ هــای موجــود در جامعــه كمک شــایانی 
ــان  ــب عالیق ش ــر حس ــیقی، ب ــدگان موس ــن مصرف كنن ــوان عمده تری ــان به عن ــد. جوان می كن
می تواننــد اعضــای خرده فرهنگ هایــی در جامعــه تلقــی  شــوند كــه بــه مصرف موســیقی1 تمایــل 
 دارنــد و بــدان پای بنــد هســتند )محمــدزاده، 1396: 4(. بندرعبــاس بــه عنــوان یک شــهر مهاجرپذیر 
و چندقومیتــی بــا ســاختار فرهنگــی پیچیــده، بســتر مصــرف بســیاری از كاالهــای فرهنگــی و 
به طــور خــاص، مصــرف موســیقی اســت؛ بنابرایــن، بررســی میــزان مصــرف و ســبک موســیقی 
رایــج در بیــن مــردم بــا تأكیــد بــر ویژگی هــا و عوامــل زمینــه ای ماننــد جنســیت، تحصیــالت، 
نــوع شــغل، میــزان درآمــد و... می توانــد تصویــری از وضعیــت میــزان مصــرف موســیقی در شــهر 

ــه دهــد. بندر عبــاس ارائ

2ـ پیشینه ی پژوهش
ــه های  ــی كلیش ــوع »بازنمای ــا موض ــی ب ــال )1397(، پژوهش ــش در س ــان و همکاران امینی
جنســیتی در موســیقی رپ فارســی« انجــام دادنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد كــه فضــای 
1. Music consumption
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بســیاری از آهنگ هــای رپ فارســی مردانــه اســت و مخاطبشــان مــردان هســتند. در این اشــعار، 
زن تحــت فضــای فکــری پدرســاالرانه و كلیشــه های جنســیتی مســلط در جامعــه، ناخــودآگاه 
به عنــوان یــک هــدف و ســوژه نادیــده  گرفتــه می شــود، و اصــوالً زن، هویــت و دغدغه هایــش 
جایگاهــی در ایــن اشــعار نــدارد. حتــی در بســیاری از آهنگ هــای ســبک اجتماعــیـ  اعتراضــی 
ــه  ــان می شــود ك ــه بی ــران از چشــم اندازی مردان ــه ی ای ــان جامع ــز مســائل زن رپ فارســی نی
شــاید بتــوان گفــت بــه بازتولیــد همــان ســاختارهای نابرابــر اجتماعــی در جامعــه ـ كــه علیــه 

ــان اســت ـ منجــر می شــود.  زن
محمــدزاده )1396( در مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســی وضعیــت گرایــش جوانان به موســیقی 
غربــی و تبییــن جامعه شــناختی آن )مطالعــه مــوردی جوانــان شــهر تركالکــی(«، به ایــن نتیجه 
دســت یافــت كــه بیــن جنســیت، ســن، فقــدان آگاهی جوانــان از موســیقی ســنتی، دسترســی 
جوانــان بــه وســایل ارتبــاط جمعــی، گرایــش اعضــای خانــواده، پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی 

جوانــان و گرایــش بــه موســیقی غربــی، رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. 
ــرف  ــی: مص ــای فرهنگ ــرف كااله ــز در مص ــای تمای ــوان »مرزه ــت عن ــی تح در پژوهش
موســیقی در بیــن جوانــان« در ســال )1395( كــه افشــاریان و ســعدی پور بــا روش پیمایشــی و 
پرســش نامه ی محقق ســاخته بیــن 315 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه عالمــه انجــام دادنــد؛ بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند كــه دینــداری، بــا تمــام ســبک های موســیقی بــه  جــز موســیقی پــاپ 
ایرانــی تولیــد شــده در داخــل، موســیقی ســنتی و محلــی اقــوام ایرانــی رابطــه  دارد. همچنیــن 
ــان و مــردان در ســبک موســیقی پــاپ ایرانــی تولیدشــده در  نتایــج بیانگــر اختــالف بیــن زن
داخــل، موســیقی ســنتی و محلــی اقــوام ایرانــی بــود. همچنیــن نتایــج، از رابطــه ی نه چنــدان 

نظام منــد درآمــد بــر ترجیــح موســیقی جوانــان ایرانــی حکایــت داشــت. 
حاجــی زاده و رضوی دینانــی نیــز در ســال )1395( بــه »بررســی مصــرف كاالهــای فرهنگی و 
عوامــل مؤثــر بــر آن«، در بیــن 382 نفــر از جوانــان 29ـ 18 ســاله ی شهرســتان خــوی پرداختنــد. 
یافته هــا نشــان داد كــه میــان ســن و تحصیــالت بــا مصــرف كاالهــای فرهنگــی رابطــه وجــود 
دارد؛ امــا متغیرهایــی همچــون جنســیت، وضعیــت  تأهــل و درآمــد، بر میــزان مصــرف كاالهای 

فرهنگــی تأثیری نداشــتند.
عــالوه  بــر مــوارد فــوق، خلیفــه و همــکاران )1394( در تحقیقــی بــا عنــوان »بررســی میــزان 
ــی  ــان شــهر زنجــان« كــه به طــور تصادف ــواع موســیقی در بیــن جوان ــه مصــرف ان ــش ب گرای
بیــن 268 نفــر از ســاكنان مناطــق ســه گانه انجــام شــد، دریافتنــد كــه عوامــل فــردی همچــون 
وضعیــت  تأهــل، شــغل، نــوع مســکن و منطقــه ی  مســکونی بــا گرایــش بــه موســیقی ارتبــاط 
دارد. همچنیــن از داده هــای توصیفــی پژوهــش برمی آیــد كــه پاســخگویان، به موســیقی ســنتی 
گرایــش بیشــتری دارنــد و كمتریــن میــزان گرایــش، مربــوط بــه ســبک موســیقی راک اســت. 
ــند  ــیقی مردم پس ــرف موس ــه مص ــی ب ــان تهران ــش جوان ــناختی گرای ــن جامعه ش »تبیی
براســاس ســن و جنــس«، پژوهشــی اســت كــه توســط رضــا صمیــم در ســال )1393( بیــن 
355 نفــر از جوانــان تهرانــی انجــام شــد. نتایــج به دســت آمده حاكــی از رابطــه ی معنــادار بیــن 
ــی،  ــان اصل ــر از جری ــند متأث ــیقی مردم پس ــای موس ــه گونه ه ــرد ب ــان زن و م ــش جوان گرای
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موســیقی لس آنجلســی و كوچه بــازاری معنــادار بــود؛ امــا رابطــه ی معنــاداری بیــن گــروه  ســنی 
ــه موســیقی مردم پســند وجــود نداشــت. و گرایــش ب

آقااحمــدی و همــکاران )1392( در پژوهشــی بــا عنــوان »رابطــه ی پایگاه اجتماعــی اقتصادی 
ــا حجــم  ــا اســتفاده از پرســش نامه ب ــا روش پیمایشــی و ب و مصــرف موســیقی در تهــران«، ب
نمونــه 200 نفــر از افــراد 35ـ 15 ســاله ی تهــران، بــه بررســی رابطــه ی قشــربندی اجتماعــی و 
مصــرف موســیقی در بیــن جوانــان پرداختنــد. یافته هــا بیانگــر آن بــود كــه بیــن پایــگاه  جوانان، 

وضعیــت اقتصــادی، منزلــت و قــدرت، بــا مصــرف موســیقی رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد.
ــوان  ــت عن ــی تح ــه تحقیق ــال )1390( ب ــان در س ــده، عصاری ــر ش ــوارد ذك ــر م ــالوه  ب ع
»رویکــرد جوانــان بــه موســیقی پــاپ و ســنتی در تهــران« پرداخــت. ایــن تحقیــق بیــن جوانان 
30ـ 18 ســاله ی شــهر تهــران انجــام شــد و متغیرهــای مختلفــی نظیــر ســن، جنــس، درآمــد، 
تحصیــالت، نظــارت والدیــن و تحــوالت اجتماعــی بــر روی گرایــش جوانان نســبت به موســیقی 
پــاپ و ســنتی بررســی شــد. نتایــج حاكــی از آن بــود كــه متغیــر تحــوالت اجتماعی بــر گرایش 

جوانــان نســبت بــه موســیقی پــاپ و ســنتی، بیشــترین تأثیــر را داشته اســت. 
همچنیــن شــاه جهانی )1390( پژوهشــی بــا موضــوع »بررســی عوامــل اجتماعــیـ  اقتصــادی 
مؤثــر بــر میــزان گرایــش بــه موســیقی«، بــا روش پیمایشــی و تکنیــک پرســش نامه بــر روی 
385 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه تربیــت معلــم ســبزوار انجــام داد. او بــه ایــن نتیجــه رســید 
ــری  ــری هن ــی و جامعه پذی ــای فرهنگ ــانه ها، تجربه ه ــتفاده از رس ــزان اس ــن ســن، می ــه بی ك
بــا میــزان گرایــش بــه موســیقی رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد؛ امــا بیــن تحصیــالت و درآمــد 
خانــوار بــا متغیــر وابســته رابطــه ای مشــاهده نشــد. همچنیــن نتایــج آزمون پیرســون نشــان داد 
كــه بیــن دینــداری و گرایــش بــه موســیقی رابطــه ی معکــوس وجــود دارد. آزمــون تفاوت هــای 
میانگیــن نشــان داد كــه بیــن جنــس، وضعیــت  تأهــل و شــغل، بــا میــزان گرایــش به موســیقی 

تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. 
پرهانــن1 و همــکاران در ســال )2009(، در پژوهشــی بــا عنــوان »تفکیــک اجتماعــی الگوهاي 
ــه تفــاوت ذائقــه در حــوزه ي موســیقی و ادبیــات  ذائقــه ي موســیقیایی و ادبــی در فنالنــد«، ب
پرداختنــد. روش پژوهــش حاضــر، روش پیمایــش بــود. نتایــج حاكــی از آن اســت كــه در فنالند 
ســن، جنــس و تحصیــالت در تبییــن الگوهــاي ذائقــه ي مصــرف موســیقیایی و ادبــی بــه طــور 

عــام و الگوهــاي ذائقه هــاي متشــخصانه بــه طــور خــاص، بــه یــک انــدازه اهمیــت دارد.
ــردم  ــیقی م ــرف موس ــوان »مص ــا عن ــه ای ب ــال )2013( در مطالع ــو3 در س ــل2  و لی كاكری
پســند غربــی بــا مشــاركت بــاالی طرفــداران موســیقی چینــی«، بــه بررســی گســترش مصــرف 
موســیقی پــاپ غربــی در میــان چینی هــا پرداختنــد. یافته هــا نشــان  داد كــه مصــرف موســیقی 
ــی دارد.  ــی و اجتماع ــرات سیاس ــه در تغیی ــق ریش ــورت عمی ــه ص ــن، ب ــی در چی ــاپ غرب پ
پاســخگویان همگــی بــر ایــن نظــر بودنــد كــه محدودیت هــای سیاســی نســبت بــه موســیقی، 
مانــع از ایجــاد فروشــگاه قانونــی و مجــاز در ارائــه ی موســیقی شــده و بــه دریافــت موســیقی از 
1. Purhonen
2. Cockrill
3. Liu
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منابــع غیرقانونــی و غیرمجــاز دامــن زده اســت، همچنیــن بســیاری از پاســخگویان در انتخــاب 
ســبک زندگــی، عمیقــاً  تحت تأثیــر مصــرف موســیقی غربــی بودنــد و بســیاری از آنهــا متأثــر 
از موســیقی غربــی، تصمیــم گرفتــه بودنــد چیــن را تــرک و در خــارج از كشــور زندگــی كننــد.
ــا  ــا عنــوان »فهــم مصــرف موســیقي ب ــرال1 و همــکاران در ســال )2011( در پژوهشــی ب نات
ــر صنعــت موســیقي مبتنــي  چشــم انداز قومــي«، رویکــرد ســنتي مصــرف موســیقي را كــه ب
بــود، بــه چالش كشــیدند و بــه ایــن نتیجه رســیدند كــه جوانــان بــرای ســاخت و تــداوم هویتــی، 
ــي  ــادي و اجتماع ــگاه اقتص ــش، پای ــن پژوه ــن در ای ــد. همچنی ــتفاده می كنن ــیقی اس از موس
تبیین كننــده ی مصــرف موســیقي نبــود، بلکــه ابــزاري بــراي بازنمایــي هویــت محســوب می شــد.

ــه ی عموقلی میرآخــوری  ــوق، مرادویســی و همــکاران )1393(، پایان نام ــوارد ف ــر م ــالوه  ب ع
ــر  ــیدین )1391(،  ودادهی ــه و س ــکاران )1391(، یگان ــری و هم ــی )1391(، كالنت )1391(، صحاف
و همــکاران )1390(، قاســمی )1389(، فاضلــی )1384(، جینک چینــو )2006( و... از جملــه 

ــد.  ــه كرده ان ــیقی مطالع ــورد موس ــه در م ــد ك ــگرانی بودن پژوهش

3ـ چارچوب نظری
ــی  ــه اصل ــاری ای ك ــف رفت ــت از طی ــارت اس ــی، عب ــبک زندگ ــو، س ــدگاه بوردی از دی
ــد  ــرار می ده ــش ق ــی را تحت پوش ــه ای از زندگ ــت و عرص ــم اس ــر آن حاك ــجام بخش ب انس
و در میــان گروهــی از افــراد جامعــه قابــل مشاهده اســت و الزامــاً بــرای همــگان قابــل 
ــای  ــان محدودیت ه ــردم در می ــای م ــده ی انتخاب ه ــی، زایی ــبک زندگ ــت. س ــخیص نیس تش
ــر  ــی ب ــه ســبک زندگ ــن اســت ك ــم ای ــه ی مه ــی، 1386: 39(. نکت ساختاری شــان اســت )فاضل
ــا را  ــای آنه ــه ویژگی ه ــی ك ــی، فعالیت های ــه عبارت ــد؛ ب ــامان می یاب حــول محــور مصــرف س
بــرای درآمــدن در قالــب ســبک زندگــی تعریــف كردیــم، اساســاً از جنــس مصــرف هســتند. 
ــبک های  ــل س ــرف و تحلی ــی مص ــرای جامعه شناس ــو ب ــه ی بوردی ــراث اندیش ــن می عمده تری
ــرای تبییــن الگوهــای مصــرف، بررســی فرضیــه ی  ــواع ســرمایه ب زندگــی، تحلیــل تركیــب ان
تمایــز یافتــن طبقــات از طریــق الگوهــای مصــرف و مبنــای طبقاتــی قرایــح و مصــرف فرهنگی 

ــکاران، 1390: 13(.  ــادی و هم ــت )حیدرآب اس
از دیــدگاه بوردیــو )1986(، ســرمایه در چهــار بعــد ســرمایه ی اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی 
و نمادیــن ظاهــر می شــود. از نظــر او ســرمایه ی   اقتصــادی )ثــروت(، ســرمایه ی  فرهنگــی )دانش 
و صالحیــت(، ســرمایه ی  نمادیــن )احتــرام، منزلــت و افتخار( و ســرمایه ی اجتماعــی )پیوندهاي 

اجتماعــی و اعتمــاد(، شــکل های متنوعــی از انــواع  سرمایه هاســت. 
1ـ ســرمایه ی اقتصــادی: ســرمایه ی  اقتصــادی بــر منابــع مالــی تأكیــد دارد كــه شــامل 
نقدینگــی و انــواع دارایی هــاي مالــی و مــادي در حــوزه ي مالکیــت خصوصــی و عمومــی اســت.

2ـ ســرمایه ی اجتماعــی: از نظــر بوردیــو، ســرمایه ی  اجتماعــی شــامل شــبکه هاي روابــط 
اجتماعــی اســت  كــه فــرد بــا عضویــت در گروه هــاي اجتماعــی، خانوادگــی، غیرخویشــاوندي و 
دوســتی، به واســطه ی شــبکه ی ارتباطــی می توانــد بــه نفــع خــود از دیگــران بهــره  جویــد؛ بــه 
بیــان دیگــر، صاحبــان ســرمایه ي اجتماعــی موروثــی می تواننــد كلیــه ي روابــط جــاري در زمان 
1. Nutall
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و مــکان را بــه پیوندهــاي پایــدار تبدیــل كننــد؛ زیــرا آنــان كامــاًل شــناخته  شــد ه اند و ارزش 
شــناخته شــدن دارنــد، و بــه دلیــل بهره منــدي از ســرمایه ي اجتماعی شــان، مــردم بــه دنبــال 

ــد.  ــان می گردن آن
ــا  ــا ب ــدی ی ــل موقعیت هــاي فرهمن ــه دلی ــن ب ــن: ســرمایه ی نمادی ــرمایه ی نمادی 3ـ س
ــراي  ــن، ســازما ن ها و ... ب ــا، دی ــژاد، نهاده ــه اي ن ــاي پیــش زمین ــا و قدرت ه ــر نماده ــه ب تکی
فــرد ایجــاد می شــود؛ بــه بیــان دیگــر، ســرمایه ی نمادیــن یعنــی مجموعــه ابزارهــاي نمادیــن، 
احتــرام و قابلیت هــاي فــردي در رفتارهــا )كالم و كالبــد(، منزلــت و حیثیــت اســت كــه فــرد 

در اختیــار دارد.
4ـ ســرمایه ی فرهنگــی: این ســرمایه شــامل اشــکالی از تعلیم و تربیــت، دانــش، مهارت ها 
و امتیــازات اســت كــه شــخص بــا داشــتن ایــن ویژگی هــا، پایــگاه باالتــري در جامعــه به  دســت  
مــی آورد )بوردیــو، 1390: 410(. از نظــر بوردیــو، ســرمایه ی فرهنگــی بــه ســه بخــش ســرمایه ی 

 فرهنگــی تجســم یافته، عینیت یافتــه و نهادینــه شــده تقســیم شده اســت. 
عالوه بــر ایــن، بوردیــو شــبکه ای از مفاهیــم اصلــی همچــون میــدان، ســرمایه، منــش، عمل، 
نمــاد، طبقــه و قریحــه را مطــرح می كنــد كــه نمی تــوان دربــاره ی تقــدم و تأخــر آنهــا ســخن 
گفــت. در بررســی مفاهیــم مــورد اســتفاده ی بوردیــو، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه  داشــت كــه 
بیــن آنهــا بــا ســایر مفاهیــم، شــباهت هایی مشــاهده می شــود. بوردیــو بــه ارزش هــر مفهــوم 
بــه واســطه ی تأثیــری كــه بــر تحقیــق و پژوهــش می گــذارد، توجــه دارد و بــه تعریــف ایســتای 
ــوان فضــای  ــا عن ــه ب ــو، جامع ــر بوردی ــت1، 1379: 331(. از نظ ــدارد )واكووان ــادی ن ــم اعتق مفاهی
ــی شــدیدی اســت،  ــگاه رقابت ــن فضــای اجتماعــی كــه جای ــی می شــود. ای اجتماعــی بازنمای
موجودیتــی غیریکپارچــه اســت كــه در آن مدل هــای كوچــک متمایــزی از قاعده هــا، مقــررات 
ــدان،  ــد. می ــدان می خوانن ــک را می ــای كوچ ــن مدل ه ــه ای ــود دارد ك ــدرت وج ــکال ق و اش
گســتره ای از نــوع خاصــی از اعمــال نظیــر میــدان سیاســی یــا علمــی اســت؛ میــدان، فضــای 
روابــط میــان كنشــگران اســت. ویژگــی خــاص هــر میــدان را می تــوان بــا توجــه بــه منطــق، 
بازی هــا و راهبردهایــی كــه در میــدان اعمــال می شــود، درک كــرد. میــدان، عرصــه ی رقابــت 
بــرای كســب پایــگاه در سلســله مراتــب قــدرت درون میــدان اســت. منازعــات درون میــدان، 
بــرای حفــظ یــا تغییــر نیروهــا صــورت می گیــرد؛ وجــود چنیــن منازعاتــی در درون میدان هــا 
مســتلزم پیش فــرض گرفتــن نابرابــری در میــدان اســت. آنچــه بــدان معنــا می دهــد، ســرمایه 
اســت؛ بدیــن معنــا كــه هــر میــدان از طریــق نــوع و میــزان ســرمایه ی موجــود در آن شناســایی 
می شــود. در ایــن بیــن، ســرمایه ی فرهنگــی كــه شــامل ســلیقه های خــوب، شــیوه و رســوم 
پســندیده، مصــرف كاالهــای فرهنگــی مثــل هنــر، موســیقی، تئاتــر و... اســت؛ در اندیشــه ی 

بوردیــو نقــش مهمــی ایفــا می كنــد )بوردیــو، 1390: 59(. 
ــو در ســه شــکل ســرمایه ی فرهنگــی تجســم یافته،  ســرمایه ی فرهنگــی از دیــدگاه بوردی
ــه  ــی ب ــرمایه ی  فرهنگ ــت س ــد اس ــود. وی معتق ــرح می ش ــده مط ــه و نهادینه ش عینیت یافت
كاالهــای غیرمــادی همچــون مــدارک آموزشــی، انــواع دانــش و تخصــص، مهارت هــای كالمــی 

1. Vacouvant
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و ترجیحــات زیبایی شناســانه اشــاره دارد كــه از قابلیــت تبدیــل شــدن بــه ســرمایه ی اقتصــادی 
ــو، منــش اســت  ــن مفهــوم بوردی ــت، 1379: 330(. مناقشــه برانگیزتری برخــوردار اســت  )واكووان
ــو در  ــد. بوردی ــکل می ده ــانی را ش ــای انس ــرای كنش ه ــن وی ب ــی تبیی ــته ی اصل ــه هس ك
ــالت  ــی از تمای ــورت نظام ــه ص ــش را ب ــال )1979(، من ــر در س ــی الجزای ــاب جامعه شناس كت
ــه شــکل  ــد اعمــال ســاخت یافته و ب ــه عنــوان مول ــادوام و قابــل انتقــال تعریــف كــرد كــه ب ب
عینــی منسجم شــده، عمــل می كنــد. »عمــل«، نظریــه ای اســت كــه بــه صــورت مســتقیم بــر 
نظریــه ی بوردیــو دربــاره ی منــش تأثیــر دارد. عمــل، دال بــر هــر نــوع كنــش انســان اســت. فرد 
براســاس ملزومــات عمــل، كنــش می كنــد. عــالوه بــر مــوارد فــوق، نمــاد مفهــوم دیگــری اســت 
كــه در اندیشــه ی بوردیــو جایــگاه محــوری دارد. از دیــدگاه او، نمــاد چیــز مــادی اســت، امــا 
چنیــن خصیصــه ای بــر آن قائــل نمی شــود و كارایــی اش را از مــادی بودنــش نمی گیــرد، بلکــه 
تفســیر آن منشــأ كاركردهایــش اســت. »طبقــه«، مفهــوم محــوری دیگــری اســت كــه بوردیــو 
ــه كار می گیــرد. وی طبقــه را مجموعــه ای از كنشــگران كــه دارای پایــگاه یکســان، شــرایط  ب
یکســان و تمایــالت یکســان باشــند، تعریــف می كنــد )بوردیــو، 1390: 62(. از دیــدگاه او، كســاني 
ــه دیگــران  كــه در طبقــه ی اجتماعــي باالتــر جــاي داشــته، بهتــر توانســته اند ذائقه شــان را ب
تحمیــل و بــا ذائقــه ی  طبقــات پایین تــر مخالفت كننــد. بــه عقیــده ی بوردیــو، میــان محصــوالت 
فرهنگــي و ذائقــه رابطــه ی دوســویه ی دیالکتیکــي وجــود دارد. دگرگونــي در كاالهــاي فرهنگي، 
ــر  ــه تغیی ــه ب ــي در ذائق ــه دگرگون ــان  ك ــي آورد؛ همچن ــود م ــه وج ــه ب ــي را در ذائق تغییرهای
ــوم، قریحــه اســت  ــن مفه ــان، 1984: 173(. آخری ــد )هم ــي مي انجام شــکل  محصــوالت فرهنگ
ــه  ــه صــورت مــادی و نمادیــن و ب ــا اعمــال را ب ــه معنــای ظرفیــت گروهــی از اشــیاء ی كــه ب
معنــای مجموعــه ای از ترجیحــات متمایزكننــده اســت. قریحــه، پیونــد دهنــده ی محصــوالت 
ــد.  ــان می ده ــده را نش ــاع منطقه بندی ش ــای اجتم ــک فض ــی در ی ــدگان فرهنگ و مصرف كنن
در نتیجــه، می تــوان گفــت قریحــه مبنــای داوری دربــاره ی ارزش تجربه هــای مختلــف اســت 
)بوردیــو، 1390: 57(. بــا توجــه بــه مطالــب ذكــر شــده، می تــوان بــر طبــق دیــدگاه بوردیــو ایــن 
ــوع موســیقی مصرفــی، ناشــی از آن چیــزی اســت كــه  ــه اســتدالل كــرد كــه انتخــاب ن گون
ــه نــوع موســیقی را انتخــاب می  كننــد. امــا  تمایــالت افــراد را شــکل می دهــد و افــراد، آگاهان
ــگاه اقتصــادی ـ اجتماعــی و... اســت  ــی همچــون جنــس، پای ــن انتخاب هــا ناشــی از عوامل ای
كــه بوردیــو بــا نــام »منــش« از آن یــاد می كنــد؛ بدیــن معنــا كــه افــراد بــا توجــه بــه اینکــه از 
چــه جنســیت، منطقــه ی  مســکونی و پایــگاه اقتصــادیـ  اجتماعــی هســتند، مصــرف موســیقی 

ــد داشــت )رضوی طوســی و یاهــک، 1393: 14(.  ــی خواهن متفاوت
در پژوهــش حاضــر متغیــر ســن، جنــس، وضعیــت  تأهــل، تحصیــالت، درآمــد، شــغل و 
منطقــه ی  مســکونی، بــه منزلــه ی منش هــای افــراد بــا تکیــه بــر نظریــه ی بوردیــو اســتخراج 
شده اســت. همچنیــن بوردیــو معتقــد اســت كــه ســلیقه و ذائقــه امــری اســت كــه از لحــاظ 
اجتماعــی تعییــن می شــود )ودادهیــر، 1390: 176(؛ ســلیقه ی موســیقی، طبقه ی افراد را مشــخص 
ــای  ــد از گالری ه ــه موســیقی، داشــتن دســتگاه پخــش صــوت، بازدی ــوش دادن ب ــد. گ می كن
ــرای  ــه، ب ــای مربوط ــع و قریحه ه ــرایط حصــول طب ــودن ش ــاب ب ــل كمی ــه دلی ــری و...، ب هن
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ــاي  ــر مبن ــه نظــر می رســد ب ــن، ب ــادی، 1395: 87(. بنابرای ــدی كارســاز نیســت )صالح آب طبقه بن
ــد؛  ــغال كرده ان ــی اش ــاي اجتماع ــري را در فض ــگاه باالت ــه جای ــرادي ك ــو، اف ــه ي بوردی نظری
بــه دلیــل پــرورش یافتــن در فضــاي اجتماعــی اي ســبک، نســبت بــه ســایر افــراد موســیقی 

ــکاران، 1393: 63(. ــین زاده و هم ــد )حس ــوش می دهن ــری را گ متفاوت ت

4ـ فرضیات پژوهش
به نظر می رسد، بین سن پاسخگویان و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد، بین نوع شغل و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد، بین درآمد و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد، بین جنسیت و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد، بین تحصیالت و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد، بین وضعیت  تأهل و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد، بین منطقه ی  مسکونی و مصرف )میزان و سبک( موسیقی رابطه وجود دارد.

5ـ روش تحقیق
ــن  ــه ای ــل داده هاســت ك ــم و تحلی ــردآوری، تنظی ــای گ روش پیمایشــی، یکــی از روش ه
امــکان را فراهــم می ســازد تــا مجموعــه ی ســاختمند یــا منظمــی از داده هــا را فراهــم آوریــم 
)دواس، 1376: 13( و بــه بررســی متغیــر وابســته و تأثیــر و رابطــه ی متغیرهــای مســتقل بــا آن 
بپردازیــم. بنابرایــن نــوع پژوهــش، میدانــي اســت كــه بــا اســتفاده از روش پیمایشــی داده هــای 

پژوهــش از ســطح شــهر بندرعبــاس جمــع آوری شــد.  
جامعــه ی آمــاري ایــن تحقیــق، شــامل كلیــه ی شــهروندان 35ـ 18 ســال شــهر بندرعبــاس 
ــه سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  ــا اســتناد ب اســت كــه در زمــان اجــرای پژوهــش ب
مركــز آمــار ایــران در ســال 1395 و بــرآورد میــزان رشــد جمعیــت، جمعیــت شــهر بندرعبــاس 
543218 نفــر و  جمعیــت 35ـ 18 ســال ایــن شــهر 156556 نفــر بــود كــه از ایــن تعــداد، 79978 
نفــر مــرد و 76578 نفــر زن بوده انــد. بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و فرمــول كوكــران، حجــم 
ــرای تأثیرگــذاری پرســش نامه های ناقــص، ایــن  ــا 383 نفــر تعییــن شــد كــه ب ــر ب ــه براب نمون
تعــداد بــه 400 نفــر افزایــش یافــت. در ایــن مطالعــه از روش نمونه گیــری طبقــه ای اســتفاده 
شــد. در ایــن پژوهــش، شــهر بندرعبــاس برمبنــای تقســیمات شــهری بــه ســه منطقــه و هــر 
منطقــه بــه چنــد حــوزه و هــر حــوزه بــه چنــد بلــوک تقســیم شــد. بــا توجــه بــه جمعیــت 
ارائــه شــده از ســوی اداره كل آمــار، 44 درصــد جمعیــت شــهر بندرعبــاس ســاكن منطقــه ی 
یــک، 27 درصــد ســاكن منطقــه ی دو و 29 درصــد ســاكن منطقــه ی ســه هســتند؛ بنابرایــن، 
ــه ی دو و 116 پرســش نامه در  ــک، 108 پرســش نامه در منطق ــه ی ی 176 پرســش نامه در منطق
منطقــه ی ســه تکمیــل شــد. ابــزار جمــع آوری داده هــا در ایــن پژوهــش، پرســش نامه ی محقــق 
ــود كــه در مجمــوع شــامل متغیرهــای جمعیت شــناختی ســن، جنــس، وضعیــت  ســاخته ب

تأهــل، تحصیــالت، درآمــد و منطقــه ی  مســکونی اســت. 
ــاخ اســتفاده شــد. شــاخص  ــای كرونب ــون آلف ــی پرســش نامه، از آزم ــرای ســنجش پایای ب
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پایایــي كل مقیــاس، آمــاره اي اســت بــه نــام آلفــا كــه هــر چه مقــدار آلفــا بیشــتر باشــد، پایایي 
مقیــاس نیــز بیشــتر خواهــد بــود. طبــق قاعــده ی تجربــي، آلفــا دســت كــم بایــد 70 درصــد 
باشــد تــا بتــوان مقیــاس را داراي پایایــي بــه شــمار آورد )دواس، 1376: 253(. در تحقیــق حاضــر 
بــا اســتفاده از ایــن روش پایایــي، مقیــاس میــزان مصــرف موســیقی برابــر 0.819 اســت. بــرای 
ســنجش اعتبــار پرســش نامه، از روش اعتبــار صــوری و ســازه اســتفاده  شــد. همچنیــن بــرای 
ســنجش روایــی پژوهــش، از تحقیقــات پیشــین همچــون فاضلــی )1384( الهــام گرفتــه و داده ها 

بــه كمــک نرم افــزار SPSS تجزیــه و تحلیــل شــد.

6ـ مصرف موسیقی 
تعریــف مفهومــی: هنــِر بیــان احساســات بــه واســطه ی صداهــا و آواهــا را موســیقی گویند 
)خالقــی، 1387: 35(. مصــرف موســیقی، بــه بهره گیــری از كاالهــا و محصوالت  مختلف موســیقایی 

اطــالق می شــود )برایســون، 1997: 142(.
تعریــف عملیاتــی: مصــرف  موســیقی از دو بعــد كمــی )میــزان مصــرف( و كیفــی )نــوع 
مصــرف( تشــکیل شده اســت. تعریــف عملیاتــي مصــرف موســیقي در واقــع، میــزان ســاعاتي 
اســت كــه افــراد در طــول روز ممکــن اســت موســیقی گــوش دهنــد. بــرای ســنجش میــزان 
مصــرف موســیقی، یــک ســؤال تحــت عنــوان )بــه طــور متوســط در شــبانه روز چقدر موســیقی 
ــزان مصــرف پاســخگویان را  ــه، می ــا چهــار گزین گــوش می دهیــد؟( مطــرح شده اســت كــه ب
ــرت ســنجیده شده اســت.  ــف لیک ــه صــورت طی ــه ای ب ــای 5 گزین ــی گویه ه می ســنجد و باق
بــه گزینــه ي خیلــی زیــاد )5(، زیــاد )4(، متوســط )3(، كــم )2( و خیلــی كــم )1( اختصــاص داده 
شــد كــه در ســطح ســنجش ترتیبــی مطالعــه می شــود. برخــی گویه هــا شــامل میــزان خریــد 
ــال كــردن صفحــه ی رســمی  ــار و دنب ــری كــردن اخب ــه كنســرت ها، پیگی ــن ب ــا، رفت CD ه

ــت. ــیقی دانان و... اس موس
سنجش سبک مصرف موسیقی

ــاپ، ســنتی،  ــد پ ــج موســیقی مانن ــدا ســبک های رای ــوع موســیقی، ابت ــرای ســنجش ن ب
فولکلــور، راک، رپ و تلفیقــی آورده شده اســت كــه پاســخگو بــا توجــه بــه میــزان عالقــه  بــه 
هــر ســبک خــاص از موســیقی، گزینــه ی مــورد نظــر را انتخــاب می كنــد. ســپس بــا اســتفاده 
از تحلیــل عامــل اكتشــافی و بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا، ســبک های موســیقی بــه 
ــوای  ــه و محت ــه تاریخچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــیم بندی  ش ــرا تقس ــند و نخبه گ ــته ی عامه پس دو دس
ســبک ها، موســیقی ســنتی، فولکلــور و پــاپ را در زمــره ی ســبک عامه پســند؛ و موســیقی رپ، 

ــرار گرفــت. راک و تلفیقــی در زیرمجموعــه ی ســبک نخبه گــرا ق

7ـ یافته های پژوهش
الف( یافته های توصیفی و جمعیت شناختی

توزیــع فراوانــی متغیرهــای پژوهــش نشــان می دهــد كــه 170 نفــر )%42.5( از پاســخگویان، 
زن و 230 نفــر )57.5 %( مــرد هســتند. فراوانــی وضعیــت تأهــل پاســخگویان بیان كننــده ی ایــن 
اســت كــه 227 نفــر )%56.8(، مجــرد و 151 نفــر )%37.8( متأهــل و 22 نفــر )%5.5( از پاســخگویان، 
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ــد  ــد، بیشــترین درآم ــزان درآم ــاظ می ــن از لح ــد. همچنی ــاب كرده ان ــایر را انتخ ــه ی س گزین
ــا ســه میلیــون تومــان 131 نفــر )32.7%(، درآمــد بیــن ســه تــا چهــار  پاســخگویان بیــن دو ت
میلیــون تومــان 104 نفــر )26%( و كمتریــن میــزان درآمــد مربــوط، كمتــر از یــک میلیــون تومان 

بــا 20 نفــر )5%( اســت. 
ــی منطقــه ی مســکونی پاســخگویان نشــان می دهــد كــه 176 نفــر )44%( در  ــع فراوان توزی
منطقــه ی یــک، 118 نفــر )29%( در منطقــه ی دو و 116 نفــر )27%( در منطقــه ی ســه ســکونت 
داشــتند. همچنیــن داده هــا نشــان می دهــد كــه بیشــترین گــروه  ســنی مربــوط بــه 29ـ26 و 
35ـ30 ســال بــا 109 نفــر )27.3%(، و كمتریــن فراوانــی متعلــق بــه گــروه ســنی 21ـ18 ســال بــا 
79 نفــر )19.8%( اســت. همچنیــن بیشــترین فراوانــی بــا 136 نفــر )34%( متعلــق بــه شــغل آزاد و 

كمتریــن فراوانــی بــا 19 نفــر )4.7%(، مربــوط بــه مشــاغل فرهنگــی بــود. 
ــخگویان )34.2%( در  ــر از پاس ــد 142 نف ــان می ده ــالت نش ــطح تحصی ــی س ــع فراوان توزی
ــترین  ــم، بیش ــم و دیپل ــع فوق دیپل ــب در مقط ــه ترتی ــانس، )24.3%( و )17.7%( ب ــع لیس مقط

فراوانــی را داشــته اند.
میانگیــن مربــوط بــه ســنجش میــزان مصــرف موســیقی نشــان می دهــد كــه بــا توجــه بــه 
حداقــل نمــره )8.00( و حداكثــر نمــره )39.00( و میانگیــن بــه دســت آمــده )21.97(، همچنیــن 
پاســخ بــه ایــن ســؤال كــه »بــه طــور متوســط، چنــد ســاعت در شــبانه روز بــه موســیقی گوش 
می دهیــد؟« می تــوان گفــت كــه 153 نفــر )38.3%(، بــه طــور میانگیــن روزانــه بیــن یــک تــا دو 
ســاعت بــه موســیقی گــوش می دهنــد و بــه ترتیــب )27.3%( كمتــر از یــک ســاعت و )%18.0( 
بیــن ســه تــا پنــج ســاعت در طــول شــبانه روز موســیقی گــوش می دهنــد و كمتریــن فراوانــی 
66 نفــر )16.4%(، گزینــه ی بیــش از پنــج ســاعت را انتخــاب كرده انــد. درنهایــت، نتایــج بیانگــر 

ایــن بــود كــه میــزان مصــرف موســیقی در شــهر بندرعبــاس متوســط بــه پاییــن اســت. 
نتایــج انــواع ســبک های موســیقی حاكــی از آن اســت كــه 114 نفــر )28.5%( از پاســخگویان 
اغلــب موســیقی پــاپ گــوش می دهنــد و 177 نفــر )44.3%( معمــوالً شــنونده ی موســیقی پــاپ 
ــوش  ــیقی راک گ ــه موس ــب ب ــر )9.0%( اغل ــا 36 نف ــخگو، تنه ــر پاس ــن 400 نف ــتند. از بی هس
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ــی را ب ــن فراوان ــن ســایر ســبک ها، كمتری ــه از بی ــد ك می دهن
ــه  ــراد ب ــش اف ــر گرای ــبک ها بیانگ ــک از س ــر ی ــه ه ــوط ب ــن كل مرب ــن، میانگی ــر ای عالوه ب
ــه دو  ــدی ب ــبک ها و طبقه بن ــام س ــس از ادغ ــت. پ ــن )3.89( اس ــا میانگی ــاپ ب ــیقی پ موس
ــه در  ــرد ك ــتدالل ك ــه اس ــن گون ــوان ای ــرا، می ت ــند و نخبه گ ــیقی عامه پس ــته ی موس دس
بندرعبــاس میــزان مصــرف ســبک موســیقی عامه پســند بــا میانگیــن )10.65(، بیــش از مصــرف 

ــت. ــرا )8.32( اس ــیقی نخبه گ موس
ب( یافته های استنباطی

در ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای جمعیت شــناختی همچــون 
جنــس، ســن، تحصیــالت، وضعیــت  تأهــل، شــغل، میــزان درآمــد و منطقــه ی مســکونی بــر 

ــزان و ســبک های مصــرف موســیقی هســتیم.  می
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جدول 1: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ی تفاوت میزان مصرف موسیقی برحسب گروه  سنی

سطح معناداری F مقدار انحراف معیار میانگین گروه بندی متغیر

6.40 23.76 18-21
6.19 21.22 22-25
7.61 22.76 26-29
6.26 20.60 30-35

جــدول فــوق، نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس تفــاوت میــزان موســیقی بــر حســب گــروه 
 ســنی را نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه آماره هــا و نتایــج منــدرج در جــدول1، افــراد بــا گــروه  
ســنی 21ـ 18 ســال، بیشــترین زمــان و گــروه  ســنی 35ـ30 ســال، كمتریــن زمــان خــود را صرف 
شــنیدن موســیقی می كننــد. در نتیجــه، می توان گفــت میــزان مصــرف موســیقی بــر حســب 

گــروه  ســنی از لحــاظ آمــاری دارای تفــاوت معنــا داری اســت. 
جدول2: نتایج آزمون تحلیل واریانس سبک موسیقی برحسب گروه  سنی

سطح 
معناداری F مقدار انحراف 

استاندارد میانگین تعداد متغیر                
گروه سنی متغیر               

2.20 10.72 79 18-21
2.51 9.97 103 22-25
2.07 10.58 109 26-29
2.41 11.30 109 30-35
2.61 8.40 79 18-21
3.08 8.17 103 22-25
2.63 8.43 109 26-29
2.59 8.26 109 30-35

 ،)sig =0.899( بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس و ســطح معنــاداری بــه دســت آمده
بیــن گــروه  ســنی و ســبک موســیقی نخبه گــرا رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد. همچنین ســطح 
معنــاداری )sig=0.001( نشــان  می دهــد كــه از لحــاظ آمــاری بیــن گروه هــای ســنی و ســبک 
موســیقی عامه پســند تفــاوت معنــا داری وجــود  دارد؛ بدیــن معنــا كــه گــروه  ســنی 35ـ30 ســال، 
ــور(  ــنتی و فولکل ــاپ، س ــبک پ ــند )س ــیقی عامه پس ــنیدن موس ــه ش ــراد ب ــایر اف ــش از س بی

گرایــش  دارنــد.
عالوه بــر آن، نتایــج آزمــون تفــاوت میانگیــن میــزان مصــرف موســیقی بر حســب جنســیت 

نشــان داد كــه بیــن جنــس و میــزان مصــرف موســیقی، رابطــه ی معنــا داری وجود نــدارد. 
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بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری )0.000( بــه دســت آمده در جــدول 3 و ضریــب همبســتگی )0.208-(، 
می تــوان گفــت بیــن دو متغیر تحصیــالت و میزان مصرف موســیقی رابطه ی معکــوس و معنــادار وجود 
دارد؛ بدیــن معنــا كــه هــر قدر ســطح تحصیــالت پاســخگویان افزایش می یابــد، به همان نســبت میزان 
مصــرف موســیقی نیــز كاهــش می یابــد. نتایــج جــدول همچنیــن نشــان می دهــد كــه بیــن میــزان 
درآمــد خانــوار و میــزان مصــرف موســیقی، رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد. عــالوه بــر این، بیــن میزان 
تحصیــالت و ســبک های عامه پســند و نخبه گــرا مصرف موســیقی، رابطــه ی معنــا داری وجود نداشــت.

میزان مصرف موسیقی
 تأیید یا عدممتغیر

تأیید جهت رابطه  ضریب
همبستگی

 سطح
معناداری تعداد

تأیید معکوس -0.208** 0.000 400 میزان تحصیالت
عدم تأیید معکوس -0.009 0.854 400 درآمد خانوار

سطح 
معناداری F مقدار انحراف 

استاندارد میانگین تعداد متغیر                           
درآمد متغیر

2.78 10.15 20 كمتر از 1 میلیون
1.96 10.25 72 1-2 میلیون
2.38 10.55 131 2-3 میلیون
2.49 11.17 104 3-4 میلیون
2.25 10.60 73 بیش از 4 میلیون
3.17 8.20 20 كمتراز 1 میلیون
2.59 7.24 72 1-2 میلیون
2.80 8.43 131 2-3 میلیون
2.71 8.50 104 3-4 میلیون
2.38 8.94 73 بیش از 4 میلیون
2.35 10.42 227 مجرد
2.30 11.03 151 متأهل
2.48 10.32 22 سایر

2.70 8.32 227 مجرد
2.83 8.22 151 متأهل
2.26 8.91 22 سایر

جدول 4: نتایج آزمون تحلیل واریانس درآمد خانوار و وضعیت تأهل با سبک موسیقی

جدول 3: نتایج آزمون پیرسون رابطه ی تحصیالت و درآمد با میزان مصرف موسیقی
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جــدول 4، تحلیــل واریانــس رابطــه بیــن میــزان درآمــد و ســبک مصرف موســیقی را نشــان 
می دهــد. بــر اســاس نتایــج تحلیــل واریانــس، بیــن درآمــد و ســبک نخبه گــرا از لحــاظ آمــاری 
رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن ســطح معنــاداری بــه  دســت  آمــده )0.077(، فقــدان 

رابطــه بیــن ســبک موســیقی عامه پســند و میــزان درآمــد را نشــان می دهــد. 
ســطح معنــاداری بــه  دســت  آمــده )sig =0.541( از جــدول فــوق، بیانگــر عــدم تفــاوت معنــادار 
بیــن وضعیــت  تأهــل و ســبک موســیقی نخبه گــرا اســت. میانگیــن بــه دســت آمده نشــان می دهــد 
كــه بیــن افــراد مجــرد، متأهــل و ســایر )مطلقــه، بیــوه و ...( بــا ســبک   موســیقی عامه پســند، تفــاوت 
معنــاداری وجــود دارد؛ بدیــن معنــا كــه افــراد مجــرد، متأهــل و ســایر، بیشــتر بــه ســبک موســیقی 
عامه پســند )ســبک ســنتی، فولکلــور و پــاپ( گرایــش دارنــد. بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری )0.541( 
می تــوان گفــت بیــن وضعیــت  تأهــل با ســبک موســیقی نخبه گــرا، رابطــه ی معنــاداری وجود نــدارد. 
عــالوه  بــر این، بــا توجه بــه مقــدار F=0.338( F( و ســطح معنــی داری )sig=0.714(، میانگین مصرف 

موســیقی در بیــن افــراد متأهــل، مجرد و ســایر افراد از لحــاظ آماری تفــاوت معناداری نــدارد. 

سطح 
معناداری F مقدار انحراف 

استاندارد میانگین تعداد متغیر                           
شغل متغیر

2.24 10.25 101 محصل
2.70 10.52 59 خانه دار
2.29 10.55 136 آزاد
2.05 11.33 85 كارمند
3.03 10.79 19 فرهنگی
2.80 8.27 101 محصل
3.10 7.73 59 خانه دار
2.68 8.32 136 آزاد
2.51 8.73 85 كارمند
2.71 8.47 19 فرهنگی
2.37 10.94 176 منطقه ی یک
2.25 10.75 108 منطقه ی دو
2.34 10.10 116 منطقه ی سه
2.72 8.39 176 منطقه ی یک
2.81 8.48 108 منطقه ی دو
2.67 8.05 116 منطقه ی سه

جدول 5: نتایج آزمون تحلیل واریانس شغل و منطقه ی  مسکونی با سبک موسیقی
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ــه ی مصــرف ســبک های موســیقی  ــس یک طرف ــل واریان ــون تحلی ــج آزم جــدول 5، نتای
بــر حســب نــوع شــغل را نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه  دســت  آمــده 
)sig =0.032(، می تــوان گفــت تمــام پاســخگویان اعــم از محصــالن، خانــه دار، افــراد بــا مشــاغل 
ــه  ــند را ـ ك ــیقی عامه پس ــبک موس ــتر س ــد بیش ــح می دهن ــی ترجی ــد و فرهنگ آزاد، كارمن
ــه دســت آمده  ــاپ اســت ـ گوش دهنــد. امــا میانگیــن ب ــور و پ شــامل ســبک ســنتی، فولکل
بیانگــر ایــن اســت كــه افــراد كارمنــد )m =11.33( و دارای مشــاغل فرهنگــی )m =10.79(، بیش 
از ســایر افــراد بــه شــنیدن موســیقی عامه پســند تمایــل دارنــد. ســطح معنــاداری بــه  دســت 
 آمــده )sig=0.312( حاكــی از آن اســت كــه بیــن ســبک موســیقی نخبه گــرا و نــوع شــغل، از 

لحــاظ آمــاری رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد.
همچنیــن بــا توجــه بــه ســطح معنــا داری )sig=0.073( و مقــدار F )F=2.162(، میــزان مصــرف 
موســیقی در بیــن افــراد بــا مشــاغل گوناگــون از لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. 

ــرف  ــبک های مص ــکونی و س ــه ی مس ــن منطق ــه ی بی ــس رابط ــل واریان ــدول 5، تحلی ج
موســیقی را نشــان می دهــد. بــر اســاس نتایــج تحلیــل واریانــس، افــراد ســاكن در منطقــه ی 
ــش  ــه )10.10(، گرای ــه ی دو )10.75( و س ــاكن در منطق ــراد س ــن )10.94(، از اف ــا میانگی ــک ب ی
ــت  ــه  دس ــاداری ب ــطح معن ــن س ــد. همچنی ــند دارن ــیقی عامه پس ــبک موس ــه س ــتری ب بیش
 آمــده )sig=0.450( بیانگــر فقــدان رابطــه بیــن ســبک  موســیقی نخبه گــرا بــر حســب منطقــه ی 

 مســکونی اســت.
همچنیــن نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه، تفــاوت میــزان مصــرف موســیقی را 
بــر حســب منطقــه ی مســکونی نشــان می دهــد كه بــا اســتناد بــه مقــدار F=0.145( F( و ســطح 
معنــی داری )sig=0.865(، تفــاوت میانگین هــا در بیــن مناطــق یــک، دو و ســه از نظــر میــزان 

مصــرف موســیقی بــه لحــاظ آمــاری معنــا دار نیســت.

بحث و نتیجه گیری
طبــق دیــدگاه بوردیــو انتخــاب نــوع مصــرف موســیقي، تحت تأثیــر تمایــالت و گرایش هــاي 
افــراد قــرار دارد. از ایــن دیــدگاه، افــراد بــا توجــه بــه اینکــه بــا چــه جنســیتي، از كــدام پایــگاه 
ــیقي  ــرف موس ــد، مص ــي مي كنن ــهر زندگ ــه ای از ش ــه منطق ــي و در چ ــادي ـ اجتماع اقتص
متفاوتــي خواهنــد داشــت؛ چراكــه بوردیــو معتقــد اســت، افــراد نــوع موســیقي مصرفي خــود را 
آگاهانــه انتخــاب مي كننــد و از آنجــا كــه در اولویت بنــدي ایــن انتخاب هــا، جنســیت، درآمــد، 
ــه شــدت از الگــوي  ــاي فرهنگــي ب ــز در مصــرف كااله ــاي تمای شــغل و ... نقــش دارد، مرزه
ارزشــي پیــروي مي كنــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســي جامعه شــناختی مصــرف موســیقی 

در بیــن شــهروندان شــهر بندرعبــاس صــورت گرفته اســت. 
یافته هــای توصیفــی نشــان می دهــد كــه میانگیــن مصــرف موســیقی )21.97( در جامعــه ی 
بندرعبــاس، متوســط بــه پاییــن اســت كــه بیشــترین آمــار یعنــی 38 درصــد از پاســخگویان، 
در طــول شــبانه روز فقــط 2ـ1 ســاعت از زمــان خــود را صــرف شــنیدن موســیقی می كننــد. 
همچنیــن آمارهــا مؤیــد آن اســت كــه شــهروندان بــه شــنیدن ســبک موســیقی عامه پســند 
)پــاپ، ســنتی و فولکلــور( بیشــتر گرایــش دارنــد كــه از ایــن گروه بندی نیــز اغلب پاســخگویان، 



13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

77

ســبک موســیقی پــاپ )3.89 %( را بــرای شــنیدن برمی گزیدنــد. 
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون تــی  ـ  تســت می تــوان گفــت، بیــن جنســیت و میــزان مصــرف 
ــوری )1391(،  ــی میرآخ ــش عموقل ــج پژوه ــدارد. نتای ــود ن ــاداری وج ــه ی معن ــیقی رابط موس
شــاه جهانی )1390(، ودادهیــر )1390( و قاســمی )1389(، فقــدان  رابطــه بیــن جنســیت و میــزان 
مصــرف موســیقی در بیــن جوانــان را تأییــد می كنــد. همچنیــن ســطح معنــاداری و ضریــب 
همبســتگی نشــان می دهــد كــه بیــن ســبک  موســیقی عامه پســند )ســنتی، فولکلــور و پــاپ( و 
نخبه گــرا )رپ، راک و تلفیقــی( بــا جنســیت، رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد. نتایــج پژوهــش 
یگانــه و ســیدین )1391( و مرادویســی و همــکاران )1393(، فقــدان  رابطه بین جنســیت و ســبک 
ــت  ــه دس ــای ب ــه آماره ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــد می كن ــان را تأیی ــن جوان ــیقی در بی ــرف موس مص
 آمــده می تــوان تحلیــل  كــرد كــه جهانی شــدن و افزایــش وســایل ارتباطــی نویــن، بــه افزایــش 
مصــرف  كاالهــای  فرهنگــی منجــر شــده  كــه موســیقی بــه عنــوان یــک كاالی فرهنگــی، بیــش 

ــر شده اســت.  از ســایر كاالهــای فرهنگــی همه گی
در دســترس  بــودن موســیقی، ســبب جنســیت زدا شــدن ایــن كاالی فرهنگــی شده اســت. 
ــنجید؛  ــای داوری پیشــین س ــا مالک ه ــوان ب ــی را نمی ت ــی و زنانگ ــروزه مردانگ ــن ام همچنی
ــن  ــد. همچنی ــت یافته ان ــدی دس ــای جدی ــه افق ه ــان ب ــرفته ، زن ــع پیش ــه در جوام ــرا ك چ
دسترســی بــه منابــع موســیقی بــرای زنــان و مــردان برابــر اســت؛ در نتیجــه، جنســیت عامــل 
تعیین كننــده ای بــرای میــزان و ســبک مصــرف موســیقی نیســت كــه می توانــد دال بــر برابــری 
جنســیتی در ایــران، حداقــل از نظــر مصــرف كاالی فرهنگــی و موســیقی باشــد. طبــق نظریه ی 
ســلیقه های مصرفــی زیمــل می تــوان گفــت كــه زنــان در آغــاز راه برابرخواهــی در جســتجوی 
ارتقــای موقعیــت اجتماعــی خویــش، بــا برگزیــدن الگوهــای مصرفــی فرهنگــی توانســتند بــه 

ایــن ارتقــاء دســت یابنــد.
نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس حاكــی از آن  اســت كــه افــراد بــا گــروه  ســنی 21ـ18 ســال 
بــا میانگیــن )23.76 %(، بیشــترین گــروه مصرف كننــده ی موســیقی هســتند. همچنیــن تفــاوت 
میانگین هــا بیانگــر ایــن  بــود كــه كمتریــن میــزان مصــرف موســیقی متعلــق بــه گــروه  ســنی 
35ـ30 ســال بــا میانگیــن )20.60 %( اســت؛ ایــن بــدان معناســت كــه بــا افزایــش ســن، میــزان 
ــو1  ــاه جهانی )1390( و جینوک چین ــات ش ــج تحقیق ــد. نتای ــش می یاب ــیقی كاه ــرف موس مص
)2006(، رابطــه ی بیــن ســن و مصــرف موســیقی را تأییــد می كنــد. بــا افزایــش ســن، میــزان 
درگیری هــای جــدی زندگــی همچــون شاغل شــدن و... افزایــش می یابــد، موقعیــت و فرصــت 
ــرای مصــرف  ــد؛ در نتیجــه  فرصــت ب ــت كاهــش می یاب ــات فراغ ــر می شــود و اوق ــراد كمت اف
ــوا و  ــون آن ــج آزم ــق نتای ــد. طب ــش می یاب ــز كاه ــی نی ــوان كاالی فرهنگ ــه عن ــیقی ب موس
میانگین هــای بــه  دســت  آمــده، افــراد در گــروه ســنی 35ـ30 ســال، بیــش از ســایر افــراد بــه 
شــنیدن موســیقی عامه پســند )ســبک های پــاپ، ســنتی و فولکلــور( عالقه منــد بودنــد. نتایــج 

پژوهــش صحافــی )1391( و محمــدزاده )1396( بــا نتایــج فــوق همخوانــی دارد. 
نتایــج ضرایــب همبســتگی اســپیرمن بیــن تحصیــالت و میــزان مصــرف موســیقی نشــان 

1. Ginocchio
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می دهــد كــه بیــن ایــن دو متغیــر، رابطــه ی معکــوس و معنــاداری )0.208-( وجــود دارد؛ بدیــن 
معنــا كــه هــر قــدر ســطح تحصیــالت افزایــش  یابــد، بــه همــان میــزان نیــز مصــرف موســیقی 
ــرای آگاهــی، تغییــر افــکار و ذائقه هاســت؛ در نتیجــه  ــد. تحصیــالت، عاملــی ب كاهــش می یاب
بــا افزایــش تحصیــالت، ســلیقه و ذائقــه ی افــراد تغییــر می كنــد و در انتخــاب نــوع موســیقی 
ســخت گیرتر می شــوند؛ پــس افــراد بــا تحصیــالت باالتــر ســعی  می كننــد هــر نــوع موســیقی 
را گــوش  ندهنــد. امــروزه در جامعــه ی ایــران، موســیقی ســطحی بیشــتر عمومیت یافتــه  اســت 
ــا  ــج آنه ــه دلیــل شــناخت و درک زیبایی شــناختی، ســبک های رای ــراد تحصیلکــرده ب ــه اف ك
را ارضــاء نمی كنــد و ممکــن  اســت از موســیقی فاصلــه بگیرنــد؛ بــه بیانــی بهتــر، از یــک ســو 
محتــاط شــدن در انتخــاب موســیقی و از ســوی دیگــر انتشــار انــواع موســیقی های ســطحی در 
جامعــه، ســبب شــده افــراد تحصیلکــرده بــه گزینــش بپردازنــد كــه درنهایــت، از میــزان مصرف 

موســیقی كاســته می شــود. 
همچنیــن نتایــج نشــان  داد كــه بیــن تحصیــالت و ســبک موســیقی عامه پســند، رابطــه ی 
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد كــه بــا اســتناد بــه آماره هــای بــه دســت آمده می تــوان گفــت 
ــه شــنیدن موســیقی عامه پســند گرایــش می یابنــد. مصــرف   ــا افزایــش تحصیــالت، افــراد ب ب
فرهنگــی نیــاز بــه منابــع و ســرمایه ی  فرهنگــی دارد. یکــی از راه هــای مهم دســت یابی بــه منابع 
و ســرمایه ی فرهنگــی، تحصیــالت و آمــوزش و پــرورش اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت افــراد 
بــا ســطح تحصیــالت مختلــف، دارای منابــع و ســرمایه ی فرهنگی، ترجیحــات فرهنگــی، میزان 
مصــرف و ماهیــت مصــرف فرهنگــی متفاوتــی هســتند كــه بخــش بزرگــی از ایــن تفاوت هــا 
ــر1، 1993: 123(.  ــود )باك ــبت داده  می ش ــی نس ــطوح آموزش ــه س ــی، ب ــای فرهنگ در فعالیت ه
پــس می تــوان گفــت ذائقــه ی فرهنگــی، تابــع ســرمایه ی فرهنگــی اســت كــه همیــن ســلیقه و 
ذائقــه ی فرهنگــی، داوری زیبایی شــناختی افــراد را می ســازد و بــر انتخاب هــای فرهنگی شــان 
ــی می شــود، داشــتن ســرمایه  ی  ــر می گــذارد. پــس آنچــه موجــب مصــرف فرهنگــی متعال اث
فرهنگــی بیشــتر اســت كــه كیفیتــی ذهنــی دارد. بــر طبــق نظریــه ی بوردیــو )1983(، دانــش، 
ــرورش در تشــکیل ســرمایه ی  فرهنگــی و متعاقــب آن، در مصــرف  تحصیــالت و آمــوزش و پ
ــالت نقــش مهمــی  ــوان گفــت، تحصی ــی می ت ــه طــور كل ــن ب ــر اســت؛ بنابرای  فرهنگــی مؤث
ــد میــزان ســرمایه ی  فرهنگــی و  ــراد دارد كــه می توان ــوع و شــیوه ی مصــرف فرهنگــی اف در ن
ــرادی  ــق نظــر پترســون، اف ــرار دهــد. مطاب ــر ق ــراد را تحت تأثی ــار اف ــع فرهنگــی در اختی مناب
كــه ســرمایه ی  فرهنگــی باالتــر همچــون تحصیــالت باالتــر یــا توانایــی هنــری خــاص دارنــد، 
ــرمایه ی  ــا س ــراد ب ــان اف ــی در می ــن ویژگ ــه ای ــد ك ــوش  می دهن ــری را گ ــای متنوع ت ژانره
اقتصــادی، درآمــد و منطقــه ی  مســکونی بــاال صــدق نمی كنــد كــه بــه برتــری ارزش تحصیالت 
ــری و  ــج پژوهــش كالنت ــز2 اشــاره  دارد. نتای در ســرمایه ی فرهنگــی براســاس نظــر هربرت گان
همــکاران )1391(، یگانــه و ســیدین )1391( تأییدكننــده ی نتایــج پژوهــش حاضــر اســت. ســطح 
معنــاداری بــه  دســت  آمــده از آزمــون پیرســون، بیانگــر فقــدان ارتبــاط بیــن متغیــر تحصیــالت 

ــود. و ســبک موســیقی نخبه گــرا ب
1. Baker
2. Herbert Guns
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نتایــج بــه دســت  آمــده از آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه، بیانگــر ایــن اســت كــه 
ــدارد. نتایــج مطالعــه ی  بیــن شــغل و میــزان مصــرف موســیقی رابطــه ی معنــاداری وجــود ن
شــاه جهانی )1390( بــا نتایــج بــه  دســت  آمــده از پژوهــش حاضــر همســو اســت. هــر چنــد كــه 
ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده نشــان دهنده ی رابطــه ی معنــادار بین نوع شــغل و موســیقی  
عامه پســند اســت؛ می تــوان ایــن گونــه اســتدالل  كــرد كــه تمــام پاســخگویان اعــم از محصالن، 
خانــه دار، افــراد بــا مشــاغل آزاد، كارمنــد و فرهنگــی بیشــتر وقــت خــود را بــه شــنیدن ســبک 
موســیقی عامه پســند اختصــاص می دهنــد كــه تفــاوت میانگیــن در بیــن مشــاغل بیانگــر ایــن 
بــود كــه افــراد كارمنــد و فرهنگــی بیــش از ســایرین بــه شــنیدن موســیقی عامه پســند تمایــل 

دارنــد. نتایــج پژوهــش یگانــه و ســیدین )1391(، تأییدكننــده ی رابطــه ی فــوق اســت. 
ــوان  ــه دســت  آمــده، می ت ــه نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه ی ب ــا توجــه ب ب
گفــت بیــن وضعیــت  تأهــل و میــزان مصــرف موســیقی رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد. نتایج 
ــری در  ــل تأثی ــت  تأه ــه وضعی ــر اینک ــی ب ــی )1395( مبن ــی زاده و رضوی دینان ــش حاج پژوه
میــزان مصــرف موســیقی نــدارد، بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد. همچنیــن نتایــج و ســطح 
 معنــاداری بــه  دســت  آمــده نشــان  می دهــد كــه بیــن وضعیــت  تأهــل بــا موســیقی  عامه پســند 
ــراد  رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد؛ بدیــن معنــا كــه متأهــالن بیــش از مجردهــا و ســایر اف

)مطلقــه و بیــوه( بــه مصــرف ســبک موســیقی عامه پســند تمایــل دارنــد. 
ــرف  ــزان مص ــد و می ــن درآم ــت بی ــوان گف ــون می ت ــون پیرس ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی زاده و رضوی دینان ــش حاج ــج پژوه ــدارد. نتای ــود ن ــاداری وج ــه ی معن ــیقی رابط موس
)1395(، شــاه جهانی )1390( و فاضلــی )1384(، رابطــه ی فــوق را تأییــد می كنــد. بــا توجــه بــه 
آماره هــا و ســطح  معنــاداری بــه دســت  آمــده، می تــوان اســتدالل كرد كــه بیــن میــزان درآمــد 
ــدارد. ــود ن ــاداری وج ــه ی معن ــرا رابط ــند و نخبه گ ــیقی عامه پس ــبک های موس ــا س ــوار ب خان

ــه  ی  ــن منطق ــه بی ــت ك ــی از آن اس ــه حاك ــک طرف ــس ی ــل واریان ــون تحلی ــج آزم نتای
مســکونی و میــزان مصــرف موســیقی رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد. نتایــج پژوهــش فاضلی 
)1384( بــا نتایــج فــوق همســو اســت. ایــن نتایــج بدیــن دلیــل اســت كــه ســاختار طبقاتــی در 
ــارز نیســت و  بندرعبــاس، تشــخیص ناپذیر اســت و تفــاوت میــان شمال شــهر و جنوب شــهر ب
شــاهد جامعــه ای دوقطبــی در شــهر بندرعبــاس نیســتیم. در نتیجــه، جدایی گزینــی فضایــی 
و اجتماعــی وجــود نــدارد كــه هــر منطقــه اوقــات فراغــت، ســبک زندگــی خــاص و ســلیقه ی 
موســیقایی متفاوتــی از دیگــر مناطــق داشــته باشــد؛ پــس محیــط زندگــی بــر میــزان و ســبک 
موســیقی تأثیــر بســزایی نــدارد. نتایــج نشــان می دهــد كــه از نظــر ذائقــه ی موســیقایی، بیــن 
افــراد ســاكن در مناطــق مختلــف بندرعبــاس تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؛ بدیــن معنــا كــه 
شــهروندان بندرعباســی ســاكن در منطقــه ی یــک، ترجیح می دهند بیشــتر از ســبک موســیقی 

عامه پســند اســتفاده كنند. 
نتایــج آزمون هــا و یافته هــای اســتنباطی بیانگــر ایــن بــود كــه اكثــر پاســخگویان، فــارغ از 
شــغل، درآمــد، وضعیــت تأهــل و ... بــه ســبک موســیقی عامه پســند )ســنتی، فولکلــور و پــاپ( 
گرایــش داشــتند. علــت ایــن امــر را می تــوان ایــن گونــه تحلیل كــرد كــه وجــود هنرمندانــی 
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همچــون مرحــوم ناصــر عبدالهــی، رضــا صادقــی، رضــا صنعتگــر و ... كــه از خطــه ی هرمــزگان 
بودنــد، هرمــزگان را قطــب موســیقی پــاپ می داننــد. در نتیجــه، گرایــش بــه موســیقی پــاپ 
ــش نامه و  ــون در پرس ــر، چ ــوی دیگ ــت. از س ــتر اس ــی بیش ــهروندان بندرعباس ــن ش در بی
زیرمجموعــه ی موســیقی فولکلــور، بــه ترانه هــای بنــدری و هنرمنــدان بنــدری زبــان همچــون 
ابراهیــم منصفــی، قنبــر راســتگو و ... اشــاره  شده اســت، احتمــاالً شــهروندان به ســمت موســیقی 
عامه پســند ســوق داده  شــوند؛ بــه عبارتــی بهتــر، معرفــی هرمــزگان بــه عنــوان مركــز موســیقی 
پــاپ و اشــاره بــه ترانه هــای بومــی و محلــی كــه در ذیــل ســبک موســیقی عامه پســند قــرار 
داشــت، ســبب شــد پاســخگویان ترجیــح دهنــد كــه به موســیقی عامه پســند گــوش  دهنــد. در 
ایــن میــان، نتایــج آزمــون تفــاوت میانگیــن بیانگــر ایــن بــود كــه متأهــالن بیــش از مجردهــا، 
افــراد ســاكن در منطقــه ی یــک بیــش از ســایر مناطــق، و افــراد كارمنــد و فرهنگــی بیــش از 

ســایر مشــاغل بــه شــنیدن موســیقی عامه پســند تمایــل دارنــد. 
ــت  ــالت، وضعی ــای جمعیت شــناختی همچــون ســن، جنــس، تحصی ــرآن، متغیره عالوه ب
ــق  ــدی خل ــد ســاختار اجتماعــی جدی ــه ی  مســکونی هــر چن ــد و منطق  تأهــل، شــغل، درآم
ــزان مصــرف  ــر می ــر اندكــی ب ــدرت تعیین كنندگــی، تأثی ــدان ق ــل فق ــه دلی ــا ب ــد، ام می كنن
موســیقی دارنــد. از ســوی دیگــر، زمانــی موســیقی فقــط در قالــب اجراهــای زنــده قابل شــنیدن 
ــی  ــتره ی  مکان های ــن گس ــت، همچنی ــود نداش ــیقی وج ــط موس ــرای ضب ــیله ای ب ــود و وس ب
كــه می توانســت در معــرض موســیقی قرارگیــرد، محــدود بــود. زمانــی هــم گســتره ی تولیــد 
ــه موســیقی  ــراد در انتخــاب و گــوش دادن ب ــود. بدیــن ترتیــب، اف ــدک ب و تنــوع موســیقی ان
موردعالقه شــان محدودیــت داشــتند. امــروزه بــه دلیــل جهانــی شــدن و فراگیــر شــدن كاالهای 
فرهنگــی، راحت تــر وكم هزینــه بــودن موســیقی، پیشــرفت تکنولــوژی و پیدایــش وســایل ضبط 
و پخــش، امــکان دسترســی بــه هــر نــوع موســیقی بــرای افــراد جامعــه میســر شــده  و بــه درهم 
شکســتن مرزهــای مرســوم در ایــن حیطــه منجــر شده اســت. تحــرک اجتماعــی، فراطبقاتــی 
شــدن مصــرف و مصــرف موســیقی بــه عنــوان بخشــی از ســبک زندگــی مصرفــی، ســبب شــده 
تــا  عواملــی مثــل درآمــد، شــغل، تحصیــالت و ... در تعییــن مصــرف كاالهــای فرهنگــی نقــش 
چندانــی نداشــته باشــد. نظریــه ی پترســون و بوردیــو وجهــی ســاختاری دارنــد؛ در حالــی كــه 
موســیقی می توانــد بــه مثابــه ی ابــزاری بــرای گریــز از ایــن شــرایط یــا مقابلــه بــا ســاختارها 
تلقی شــود، و موســیقی بیــش از آنکــه در خدمــت مرزبنــدی باشــد، بــه مرزشــکنی می پــردازد؛ 
البتــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه فقــدان مرزهــای طبقاتــی تصریــح  شــده در ایــران، تشــدید 
ــا  ــه موســیقی بیشــتر نمــودی از عاملیــت اســت ت ــد، گــوش دادن ب می شــود. در دنیــای جدی
بازتــاب شــرایط ســاختاری. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه ی الریــش بــک1)1388( مبنــی بر 
اینکــه نظــام طبقاتــی در مــورد الگوهــای مصــرف رو به تســطیح اســت و این تســطیح در ســطح 
میــزان و ســبک موســیقی صــورت می گیــرد نــه لزومــا امکانــات، همســو می باشــد. بنابرایــن، 
ــی حداقــل در بعــد ســرمایه ی اقتصــادی، توجیه كننــده ی  ــه نظــر می رســد مرزهــای طبقات ب
توزیــع مصــرف موســیقی نیســت. در نتیجــه می تــوان اظهاركــرد كــه براســاس نتایــج فاضلــی 

1. Elrich Beck
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ــر اینکــه جامعــه بــه شــدت سلســله مراتبــی  اســت ـ كــه  )1384(، نظریــه ی بوردیــو مبنــی ب
ناشــی از شــرایط جامعــه ی فرانســه پــس از جنــگ در دهــه ی 1970ـ1960 بــود ـ در جامعــه ی 
حاضــر مشــاهده نمی شــود؛ چــرا كــه امــکان دســتیابی بــه تحصیــالت عالیــه، پیشــرفت و تغییر 
در تولیــد و مصــرف كاالی فرهنگــی ســبب تحــرک عمــودی در جامعــه شــده  و موســیقی، بــه 
عنــوان یــک كاالی فرهنگــی عمومــی فراطبقاتــی در نظــر گرفتــه می شــود. همچنیــن نتایــج 
پژوهــش فاضلــی )1384( در جهــت تأییــد رابطــه ی فــوق اظهــار داشــت كــه فرضیــه ی پترســون 
ــورد شــهروندان  ــاال، در م ــات ب ــودن مصــرف فرهنگــی اعضــای طبق در خصــوص التقاطــی  ب

ــد.  بندرعباســی صــدق نمی كن

منابع و مآخذ
آقااحمــدی، قربانعلــی و قلــی زاده، زهــرا و میرمحمــدی، فریــده )1392(، »رابطــه ی پایــگاه 
ــه ی  ــران«، فصلنام ــهر ته ــان كالن ش ــیقی در جوان ــرف موس ــادی و مص ــی اقتص اجتماع

ــماره ی 11: 28ـ 9. ــارم، ش ــال چه ــان، س ــناختی جوان ــات جامعه ش مطالع
افشــاریان، نــدا و ســعدی پور، اســماعیل )1395(، »مرزهــای تمایــز در مصــرف كاالهــای 
ــگاه  ــجویان دانش ــوردی: دانش ــه م ــان )مطالع ــن جوان ــیقی در بی ــرف موس ــی: مص فرهنگ
عالمــه طباطبایــی(«، فصلنامــه ی پژوهش هــای ارتباطــی، ســال بیســت و ســوم، شــماره ی 

2)86(: 104ـ 85.
امینیــان، احســان؛ میرشــمش شهشــهانی، ســهیال و طباطبایــی، آسیه الســادات )1397(، 
ــران،  ــی ای ــائل اجتماع ــی«، مس ــیقی رپ فارس ــیتی در موس ــه های جنس ــی كلیش »بازنمای

ســال نهــم، شــماره ی 1: 146ـ 125.
بک، الریش )1388(، جامعه در مخاطره جهانی، ترجمه ی محمدرضا مهدی زاده، تهران: كویر. 

بوردیــو، پیــر )1390(، تمایــز، قضاوت هــای ذوقــی، ترجمــه ی حســن چاوشــیان، چــاپ اول، 
تهــران: ثالــث. 

حسین زاده، علی حسین؛ نواح، عبدالرضا و قاسمی، داریوش )1393(، »بررسی عوامل مؤثر بر 
میزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز«، فصلنامه ی توسعه ی 

اجتماعی )توسعه ی انسانی سابق(، دوره ی هشتم، شماره ی 2: 74ـ 55.
خالقی، روح ا... )1378(، سرگذشت موسیقی ایران، تهران: صفیعلی شاه.

خلیفــه، افســون؛ قلی پــور، ماجــده؛ میرمحمدرضایــی، ســیده زهرا و ندرلــو، ســکینه )1394(، 
ــان«،  ــهر زنج ــان ش ــن جوان ــیقی در بی ــواع موس ــه مصــرف ان ــش ب ــزان گرای »بررســی می

ــان، ســال پنجــم، شــماره ی 19: 98ـ81. ــات جامعه شــناختی جوان ــه ی مطالع فصلنام
دواس، دی.ای )1389(، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه ی هوشنگ نایینی، تهران: نی.

ــا )1395(، »مصــرف كاالهــای فرهنگــی و عوامــل  ــی، ابتســام؛ حاجــی زاده، رؤی رضوی دینان
مؤثــر بــر آن )مطالعــه مــوردی: جوانــان 18 الــی 29 ســاله ی شهرســتان خــوی(«، مطالعــات 

جامعه شناســی، ســال هشــتم، شــماره ی 29: 112ـ93.
رضوی طوســی، ســیدمجتبی و یاهــک، ســجاد )1393(، »مصــرف موســیقیایی )مطالعــه ای 
در بــاب گرایــش بــه موســیقی در جامعــه(«، مطالعــات فرهنــگ و ارتباطــات، ســال پانزدهم، 
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شــماره ی 25: 36ـ 8.
شــاه جهانی، طوبــی؛ قدرتــی، حســین و عابدینــی، صمــد )1390(، »بررســی عوامــل اجتماعــی 
ــه موســیقی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه تربیــت معلــم  ــر گرایــش ب ــر ب ـ اقتصــادی مؤث

ســبزوار«، مطالعــات علــوم اجتماعــی ایــران، ســال هشــتم، شــماره ی 32: 152ـ133.
صالح آبــادی، ابراهیــم )1390(، »بررســی جامعه شــناختی مصــرف موســیقی )مطالعــه مــوردی: 

جوانــان ســبزوار(«، مطالعــات علــوم اجتماعــی ایران، ســال ســیزدهم، شــماره ی 48: 101ـ83.
ــرف  ــه مص ــی ب ــان تهران ــش جوان ــناختی گرای ــن جامعه ش ــا )1393(، »تبیی ــم، رض صمی
ــی  ــی ـ پژوهش ــه ی علم ــن«، دوفصلنام ــس و س ــاس جن ــر اس ــند ب ــیقی مردم پس موس

دانشــگاه هنــر، شــماره ی 9: 118ـ109.
عصاریــان، الــف )1390(، »رویکــرد جوانــان بــه موســیقی پــاپ و ســنتی )مطالعــه مــورِدی: 
جوانــان شــهر تهــران(«، پایان نامــه بــرای اخــذ درجــه ی كارشناسی ارشــد، دانشــگاه تهــران، 

دانشــکده ی علــوم اجتماعــی. 
ــداران(«،  ــن طرف ــه ای در بی ــیقی رپ )مطالع ــن )1390(، »پنداشــت از موس ــواه، فردی علیخ
ــارم،  ــال چه ــی، س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی، پژوهش ــی فرهنگ جامعه پژوه

ــماره ی 1: 111ـ 89. ش
عموقلــی میرآخــوری، مرضیــه )1390(، »عوامــل مؤثــر بــر گرایــش جوانــان 17 تــا 27 ســال بــه 
موســیقي )مطالعــه مــوردی: مناطــق یــک و ســه تهــران(«، پایان نامــه بــراي اخــذ درجــه ی 
ــران  ــد ته ــالمي ـ واح ــگاه آزاد اس ــی، دانش ــش جامعه شناس ــد )A.M(، گرای كارشناسی ارش

مركــز، دانشــکده ی روانشناســي و علــوم اجتماعــي، گــروه جامعه شناســي، صــص 218ـ1.
ــر و  ــگ، هن ــگاه فرهن ــران: پژوهش ــرف، ته ــی مص ــد )1384(، جامعه شناس ــی، محم فاضل

ــالمی. ــاد اس ــگ و ارش ــات وزارت فرهن ارتباط
قاســمی، داریــوش )1389(، »بررســی عوامــل مؤثــر بــر میــزان و نــوع اســتفاده ی موســیقی 
دانشــجویان دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز«، پایان نامــه بــراي دریافــت درجــه ی 
كارشناسی ارشــد، دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز، دانشــکده ی اقتصــاد و علــوم اجتماعــی، 

ــص 122ـ1. ــی، ص ــوم اجتماع ــروه عل گ
ــی،  ــی و كم ــرد كیف ــی: رویک ــش اجتماع ــیوه های پژوه ــام )1392(، ش ــن، ویلی الورنس نیوم

ــان نشــر. ترجمــه ی حســن دانایی فــرد و حســین كاظمــی، چــاپ دوم، تهــران: مهرب
ــه  ــان ب محمــدزاده، فرهــاد و محمــدزاده، فرشــاد )1396(، »بررســی وضعیــت گرایــش جوان
موســیقی غربــی و تبییــن جامعه شــناختی آن )مطالعــه مــوردی جوانــان شــهر تركالکــی(«، 

پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی، صــص 14ـ1.
مرادویســی، روزگار؛ قاســمی، وحیــد و گنجــی، محمــد )1392(، »تأثیــر تفاوت هــای جنســیتی 
در اســتفاده از كاالهــای فرهنگــی )فیلــم، موســیقی، كتــاب( و نحوه ی گــذران اوقــات فراغت«، 

مطالعــات اجتماعــیـ  روان شــناختی زنان، ســال یازدهــم، شــماره ی 1: 124ـ93.
مشحون، حسن )1380(، تاریخ موسیقی ایران، تهران: نشر نو. 

ــرف  ــی: مص ــای فرهنگ ــرف كااله ــز در مص ــای تمای ــه )1392(، »مرزه ــی، عزت ال میرزای
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ــری، شــماره ی 16: 58 ـ 11. ــوم خب ــه ی عل ــی«، فصلنام ــی و مذهب موســیقی در بســتر قوم
ــعه یافته«،  ــازه توس ــی ت ــران، ملت ــگ: ای ــیقی در فرهن ــش موس ــو )1382(، »نق ــل، برون نت

ــماره ی 6)21(: 42ـ9.  ــور، ش ــیقی ماه ــه ی موس ــه، فصلنام ــی چوبین ــه ی ناتال ترجم
واكووانت، لوئیک )1379(، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه ی مهرداد میردامادی، تهران: مركز.

ودادهیــر، ابوعلــی؛ امینیــان، احســان؛ طباطبایــی، آســیه الســادات و ســلمانی، محمدجــواد 
)1390(، »جوانــان و موســیقی پــاپ: بررســی جامعه شــناختی عوامــل اجتماعــی ـ فرهنگــی 
ــائل  ــاپ«، مس ــیقی پ ــه موس ــم ب ــت معل ــگاه تربی ــجویان دانش ــش دانش ــا گرای ــط ب مرتب

ــران، ســال دوم، شــماره ی 1: 193ـ 167. ــی ای اجتماع
معاصــر  نظریه هــای  )1391(، »بررســی  و ســیدین، ســیدمحمدرضا  یگانــه، ســیروس 
جامعه شناســی دربــاره ی ذوق هنــری و الیه بنــدی اجتماعــی و ســنجش مصــرف موســیقی 
دانشــجویان دانشــگاه های تهــران«، دوفصلنامــه ی هنرهــای نمایشــی و موســیقی دانشــگاه 

ــماره ی 5: 127ـ113.   ــر، ش هن
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Sociological study of music consumption
among citizens of Bandar Abbas
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Abstract
The purpose of study is to investigate the sociology of music consumption 

among the citizens of Bandar Abbas. The research method is survey and 
data collection tool was a questionnaire. The population of study includes all 
young people aged 18-35 in Bandar Abbas; the sample size was 400 through 
Morgan's table. The stratified sampling method was administered and the 
data were analyzed using SPSS software.
The results of study showed that the mean of music consumption in Ban�

dar Abbas (21.97) is below average. The most desire in music is popular 
style (traditional, folklore and pop) with an average of (10.65). The research 
findings also showed that there was no significant relationship between age, 
income, marital status, occupation, residential area and music consumption. 
Also, the results of the analysis of variance test indicate the difference in the 
consumption of popular music style according to the population variables 
(marital status, age, occupation and residential area). In addition, these find�
ings indicate a lack of relationship between gender and education and pop�
ular and elitist styles of popular music. Finally, the results of the analysis of 
variance test showed that, there is a significant difference between the styles 
of elitist music in terms of income.

Keywords: Music, consumption, popular style, elite style, Bandar Abbas.
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